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Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal-
ban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/572-0467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első keddjén 16 órától a polgármesteri  
hivatalban. 

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522-
313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com 
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri 
hivatalban.

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/462-2696 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/363-8498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér-
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Házában,  
Alsó u. 8. szám alatt. 

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/627-6151 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és képvi-

selői fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig  
a polgármesteri hivatal-
ban. 

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/462-6714 
Képviselői 
fogadóóra: 

minden hónap második 
keddjén 17 órától a 
Jószomszédság 
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/513-2976 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/462-1987 
Minden hónap 
utolsó csütör-
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.) 

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfője, 17–18 
óráig a Polgárok 
Házában.

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/571-1063; 
372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/852-8412; 
377-710 
Telefonon tör-

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/467-9267 
Telefonon  
történő egyez-

tetés alapján. 

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/476-2931. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/946-4924. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-
tés alapján 

bármikor a Parkvárosi 
Közösségi Házban. 
(Bajcsy-Zs. u. 206-208.)

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első péntekjén 17 és 19 óra 
között.

 

Vészhelyzetet rendelt el 
T. Mészáros András polgár-
mester múlt hét elején a május 
utolsó vasárnapján Érd egyes 
területein pusztító zivatar és 
jégeső okozta károk miatt. 
A Sulák-patak területén, az 
Alsó- és Felsővölgyi úton olyan 
mennyiségû víz zúdult le, amit 
a vízelvezetők nem tudtak 
elnyelni – mondta Segesdi János 
alpolgármester múlt heti sajtó-
tájékoztatóján. 

Az elmúlt hetek viharai, eső-
zései okozta károkat több száz 
ember – a tûzoltóság, a kataszt-
rófavédelem, a speciális mentők 
és az ÉKF munkatársai – megfe-
szített munkával próbálták elhá-
rítani. Mint Segesdi János fogal-
mazott, az elmúlt ötven év alatt 
nem hullott hasonló mennyiségû 
csapadék Magyarországon 
– sajnos a vízelvezető rendsze-
rek sem újultak meg kielégítő-
en az elmúlt fél évszázadban. 
A RÁVNA-projekt ugyan elkez-
dődött, de még nem fejeződött 
be, így az erzsébetvárosi terüle-
ten is kiemelt gondot okozott a 
felgyülemlett csapadék. 

Az alpolgármester arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy az eső-
zések idején jelentkező nehéz-
ségeket részben egyes lakók 
magatartása idézi elő: többen 
a szennyvízcsatornába vezetik 
a csapadékvizet, ami azzal jár, 

hogy többszörösére nő esőzé-
sek idején a szennyvíztisztító-
ba érkező víz mennyisége. Ezt 
sem a csatornarendszer, sem 
a tisztító nem tudja befogad-
ni, így Érd számos pontján 
szennyvíz ömlik az utcákra a 
megemelkedett csatornafede-
lek alól. A városvezetés és az 
Érd és Térsége Víziközmû Kft. 
(ÉTV) tárgyalásokba kezd arról, 
milyen technikával lehet meg-
vizsgálni minden egyes ingat-
lan tekintetében a csapadékvíz 
elvezetését. Ahol szabálytalan-
ságot tapasztalnak, büntetést is 
kiróhatnak – tette hozzá Segesdi 
János. Mint mondta, a másik 
problémát az jelenti, hogy egye-
sek a szennyvizet árkokba, élő-
vizekbe szivattyúzzák, a táro-
zók szippantatása helyett. 

– Ez a megoldás nemcsak kör-
nyezetszennyező, hanem fertőzés-
veszéllyel is jár, ráadásul többletvíz 
keletkezik az árkokban, patakok-
ban. Bízunk benne, hogy a csa-
tornázás majd erre is megoldást 
nyújt – fûzte hozzá az alpolgár-
mester, megjegyezve: a csatorna-
hálózat teljes kiépítésével a talajvíz 
szintje is csökken a mélyebben 
fekvő területeken – az a szennyvíz 
ugyanis, ami a magasabb város-
részeken a nem zárt rendszerû 
emésztőkből elszivárog, Újtelepen 
és Erzsébetvárosban komoly prob-
lémákat okoz. 

– Az egész közösség, a város 
érdeke, hogy a kiépülő csator-
narendszerre mindenki rácsat-
lakozzon; ennek szabályszerû 
megvalósítását ellenőrizni fog-
juk majd – tette hozzá Segesdi 
János, aki kérdésünkre elmond-
ta: a rendkívüli esőzések hátrál-
tatják a RÁVNA-projekt munká-
latait is, ezzel együtt a határidőt 
a kivitelezőnek tartania kell.

A sajtótájékoztatón elhang-
zott: május 25-étől a Riminyáki 
út 25. szám alatti egészség-
házban rendelnek a 7., a 8. és 
a 20. körzet háziorvosai. Az 
új, komplex alapellátást nyúj-
tó intézmény megnyitásával 
megoldódhatnak a fenti három 
körzet ellátási gondjai; a házi-
orvosok már régóta nehezmé-
nyezték, hogy a korábbi, Tompa 
utcai rendelő épülete nemhogy 
a XXI., de még a XX. század 
követelményeinek sem felel 
meg – jegyezte meg az alpol-
gármester, hozzátéve: a három 
körzet gyermekorvosai, illetve 
védőnői nem költöztek át az új 
intézménybe, hanem a szakor-
vosi rendelőintézetben marad-
nak, legalábbis egy ideig.

– A Riminyáki úti mellett 
még hat egészségház kialakí-
tását tervezi a városvezetés; 
ezekben az épületekben azon-
ban helyet kapnak majd a kör-
zeti védőnők és a gyermek-

orvosok is. A második intéz-
mény szeptember-októberben 
készül el, és a nyár folyamán 
egy harmadik ilyen létesítmény 
megépítéséről is döntés szü-
lethet. A közgyûlés határozata 
alapján ugyanis az Alsó utca 
27. szám alatt létre kell hozni 
egy egészségházat azon házi-, 
gyermek- és fogorvosok, vala-
mint védőnők számára, akik 
jelenleg a rendelőintézetben 
dolgoznak, hiszen az a jövő-
ben csak szakellátást biztosít 
majd. Jelentkezett egy vállalko-
zó, aki saját finanszírozásban, 
központi helyen megépítené 
ezt az egészségházat. Meg kell 
vizsgálni, hogy a két megoldás 
közül melyik jobb a városnak: 
ha az önkormányzat az Alsó 
utca 27. szám alatt saját pénz-
ből építi fel az intézményt, vagy 
ha a vállalkozó saját terüle-
tén, saját költségén teszi ez, az 
önkormányzattal és a háziorvo-
sokkal háromoldalú megállapo-
dást kötve. A vállalkozóval még 
folynak a tárgyalások – tette 
hozzá az alpolgármester, hang-
súlyozva: ha sikerül végigvinni 
az egészségház-programot, a 
megújuló szakorvosi rendelő-
intézettel együtt olyan egész-
ségügyi szolgáltatást tud majd 
nyújtani a város, amely minden 
igényt kielégít.

 Ádám Katalin

Megnyitotta kapuit az elsõ egészségház

Vészhelyzet a viharkárok miatt
Vészhelyzetet rendelt el 
a polgármester a május  
30-i vihar és jégesõ okoz-
ta károk miatt – jelentette 
be múlt heti sajtótájékoz-
tatóján Segesdi János 
alpolgármester, megje-
gyezve: az esõzések ide-
jén jelentkezõ nehézségek 
egy részét a lakók gondat-
lan magatartása idézi elõ. 
A sajtótájékoztatón szó 
esett még az egészség-
házak építésérõl is: az 
elsõ május 25-én nyílt 
meg a Riminyáki úton. A Sulák-patak is megáradt a rendkívüli esõzések miatt
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Közlemény
Dr. Aradszki András 

országgyűlési	képviselő	fogadóórái
Érden	2010.	július	1-jétől:

Minden hónap első csütörtökén:
15.30 órakor	sajtótájékoztató
16.00–17.00	alpolgármesteri	
	 	 fogadóóra
17.00–19.00	országgyűlési	képviselői
	 	 fogadóóra

a Polgárok Házában (Érd, Alsó u. 3.)

Minden hónap második  
csütörtökén:
17.00	órától	önkormányzati	képviselői
	 	 fogadóóra

a Jószomszédság Könyvtárban  
(Érd, Sárd u. 35.)

A hatalmas vihar Érden is pusz-
tított, számos fát csavart ki, a 
jég is „dobolt” a tetőkön, abla-
kokon, sokaknak bosszúságot, 
nagy kárt okozva. Vörösék 
udvara például víz alatt van 
még mindig, pedig nem győztek 
szivattyúzni, és a fákat is meg 
kellett csonkítaniuk.

A Parkvárosi Kádár utcában 
több porta is jelentősen „meg-
ázott” az utóbbi napokban 
lezúduló hatalmas csapadék-
nak köszönhetően. Olyan jég-
gel kísért vihar pusztított, amire 
évek óta nem volt példa. Több 
pincét és udvart elöntött az 
özönvíz, és volt, aki még a szom-
szédoktól pluszban is kapott. 
Mint például Vörös Györgyék a 
11. szám alatt, akik elkeseredé-
sükben nemcsak a szakembe-
rekhez, hanem a médiához is 

fordultak segítségül. Legalább 
félméteres víz állt mindenütt 
napokig – igaz, mikorra mi kiér-
tünk, már valamelyest apadt 
a közterület-felügyelőségnek 
köszönhetően, akik nem sokkal 
előttünk szivattyúztak.

 – Kerti parti helyett úszópartit 
lehetett volna nálunk rendezni 
– fogadott szomorúan a házigaz-
da. – Huszonöt éve lakom itt, de 
ilyennel még találkoztam, özön-
lött hozzánk mindenfelől a víz. 
A jég is tíz centiméter vastagság-
ban állt. Fákat, gallyakat csonkí-
tott meg a szélvihar, így többet 
nekünk is fûrészelni kellett… 
Féltem a házamat, ezért kértem 
az önkormányzatot, hogy töltse 
fel a területet, de valószínûleg 
nekem kell majd mintegy fél 
méter magasságban ezt megten-
nem, ami, gondolja el, mennyi 

Víz alatt az udvar
pénzbe fog kerülni. Föld, fuvar, 
elterítés… Legalább ötven köb-
méter földre lesz szükség, hogy 
még egyszer ilyen ne fordulhas-
son elő. Látja, az aknám is tele 
van vízzel – mutatja. 

 Vörös György mesélte, hogy 
a közvetlen és szembe szom-
szédokat se kímélte az özön-
víz. Csatornát is ásott, hogy a 
még meglévő víz elfolyhasson. 
Mindenesetre a közterület- fel-
ügyelőséget dicsérte a gyors 
segítségért – persze a munka 
java még hátra van.

  (temesi)

A víz már apad a kertben, de még mindig szivattyúzni kell
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